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 قيم العمل 
التطوعي وخدمة المجتمع

1

الخير الحقيقي هو في  
إحداث فرق.. فرق في حياة 

إنسان أو حياة مجتمع أو 
مسيرة وطن.. هذا هو الخير 

الذي تعلمته من زايد." 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه هللا”

أبناء وبنات زايد، أنتم قدوة لألجيال القادمة من شباب الوطن.

ساهموا في تحقيق رؤية اإلمارات 2021 الرامية لبناء مجتمع 
متماسك وهوية راسخة من خالل العمل التطوعي لخدمة 

مجتمعكم.

6



◼	 ░░░░░░░░ برنامج العمل التطوعي 2023 - 2022

برنامج العمل التطوعي في 
لكيات التقنية العليا 

2

تماشيًا مع رؤية اإلمارات 2021 المتمثلة في تعزيز المواطنة لدى الشباب 
المواطن وزيادة المشاركة المجتمعية لبناء مجتمع متماسك، توفر لكيات 

التقنية العليا لطالبها طائفة من الفعاليات واألنشطة لخدمة المجتمع 
والعمل التطوعي، وتهدف هذه األنشطة إلى تعزيز الوعي الثقافي 

واالجتماعي بين طلبة اللكيات وقيادتهم لتولي أدوار إيجابية وفاعلة في 
مجتمعهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية.

وتعتبر المشاركة في أنشطة خدمة المجتمع والعمل التطوعي عاماًل 
مهمًا لدعم النمو الشخصي والنضج السلوكي وغرس الهوية الوطنية 

والمسؤولية االجتماعية، ومن خالل هذه المشاركة يسهم طلبة لكيات 
التقنية العليا في تعزيز رسالة اللكيات وجهودها في دعم المبادرات 

التطوعية التي تطلقتها حكومة دولة اإلمارات وتعزيز الروابط مع المجتمع 
المحلي.

وتهدف لكيات التقنية العليا إلى دمج 100 ساعة من العمل التطوعي 
في المنهاج الدراسي كمتطلب إلزامي للتخرج لجميع الطلبة، وذلك لدعم 

النمو الشخصي والنضج السلوكي، بما في ذلك تعزيز الهوية الوطنية 
والمسؤولية اإلجتماعية، وتشجيعهم لتولي أدوار إيجابية وفاعلة في 

مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ويمكن تأدية العمل التطوعي بمختلف السبل لمساعدة أفراد المجتمع، 
وتنقسم ساعات العمل التطوعي على 25 ساعة في العام الدراسي، 

ويتوجب على جميع طلبة لكيات التقنية العليا إنجاز عدد محدد من الساعات 
التطوعية كمتطلب إلزامي للتخرج، وذلك حسب نوع المؤهل وفًقا لما يلي:
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 برنامج العمل التطوعي في
لكيات التقنية العليا باألرقام

3
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 عدد الساعات 
 التطوعية لطلبة

لكيات التقنية العليا

2,276,220

 إجمالي عدد الساعات التطوعية
 التي أنجزها طلبة لكيات التقنية

 العليا (حتى العام األاكديمي
( 2022 - 2021

 عدد المؤسسات   
           العاملة مع

لكيات التقنية العليا

519+

 يتعاون أكثر من 519 فريق من جهات حكومية
 وشبه حكومية وتطوعية مع لكيات التقنية

 العليا لتزويد الطلبة بفرص الحصول على
 .ساعات تطوعية

 اللكيات األكثر إنجازًا
 لساعات العمل

التطوعي
 الفصل الدراسي األول)

2022/2021) 

37,228
 لكية دبي للطالب

ساعة

39,720
لكية أبوظبي للطالب

ساعة

19,246
 لكية الشارقة للطالب

ساعة

ساعة

ساعة

ساعة

61,473
لكية الفجيرة للطالبات

65,895
 لكية الشارقة للطالبات

52,755
لكية أبوظبي للطالبات
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تحقيق رؤية حكومة دولة   
اإلمارات العربية المتحدة 
لتعزيز المواطنة الصالحة

تشجيع الشباب اإلماراتي   
والمشاركة المجتمعية

خلق فرص للشباب   
اإلماراتي للقيام بمختلف 

أشاكل العمل التطوعي 
خارج الدولة

تنمية والء الطلبة   
ومواطنتهم ومهارات 

التعلم مدى الحياة

إعداد المواطنين   
ليصبحوا نماذج إيجابية 

وفعالة في المجتمع

تمكين الطلبة من   
تحقيق التاكمل والتاكفل 

المجتمعي

تعزيز الروابط بين لكيات   
التقنية العليا والطلبة 
والشراكء االستراتيجيين

تشجيع الطالب على رد   
الجميل لمجتمعاتهم

تعزيز وعي الطلبة   
بالخدمات المجتمعية

تعزيز الوعي بالمسؤولية   
االجتماعية لدى الطلبة 

من خالل المشاركة 
الفاعلة في المشاريع 

المجتمعية واألعمال 
التطوعية

األهداف 4

دعم النمو الشخصي   
والنضج السلوكي

تعزيز الهوية الوطنية   
والمسؤولية االجتماعية 

للطلبة

تعزيز التفاعل والمشاركة   
على مختلف المستويات 

بين الطلبة والخريجين 
والشراكء االستراتيجيين 

وجميع أصحاب المصلحة 
اآلخرين

تعزيز مشاركة الطلبة   
والتزامهم تجاه 

مجتمعهم

توفير حياة طالبية نشطة   
وتعزيز التفاعل الحيوي 

بين الطلبة وأقرانهم

تعزيز ثقافة االبتاكر في   
لكيات التقنية العليا
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بموجب قرار مجلس أمناء مجمع لكيات التقنية العليا 
رقم)2-13/2/2015( ، يتوجب على جميع الطلبة 

المسجلين في لكيات التقنية العليا اتمام  100ساعة 
غير أاكديمية من العمل التطوعي وخدمة المجتمع على 

مدى أربع سنوات كشرط إلزامي للتخرج.

أهم سمات المتطوع الناجح:

السياسات

سمات المتطوع

5

6

24

متعاون

ملتزم متوفر

موثوق به

مبادر

مرتب

معّبر

متطوع
 كليات التقنية العليا 
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ا�سهام في خدمة 
المجتمع

يعمل على زيادة 
الثقة بالنفس

يساعد على  
اكتساب مهارات 

عملية جديدة ينمي الشعور بوجود 
هدف شخصي في 

الحياة توسيع دائرة 
العالقات الشخصية

يساعد على الحفاظ 
على صحتك البدنية 

والنفسية

يساعد على زيادة 
فرص الحصول على 
خيارات عمل جديدة

يساعد على تطوير 
مواهب وقدرات 
الشخص الذاتية

يساعد على  
اكتساب سلوك 
ومهارات العمل 

ضمن الفريق

يوفر لك  خيارات 
عمل غير إلزامية

يدعم سيرتك 
الذاتية

11

فوائد العمل التطوعي 7
للعمل التطوعي فوائد مهمة على الفرد وتطوير مهاراته وأدائه الوظيفي 

إضافة إلى خدمة المجتمع الذي يعيش فيه، ومن أهم هذه الفوائد:
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تحقق من عدم تعارض وقت الفعالية 
مع الجدول الدراسي اليومي

تحقق من تفاصيل الفعالية (اليوم/ 
التاريخ/الوقت/ المشرف 
المسؤول/دورك كمتطوع)

إمأل نموذج المشاركة بعد 
االنتهاء من الفعالية

2

6

9

8

5

7

البحث عن 
فرص التطوع

تقدم بطلب المشاركة بالتواصل 
مع الجهة المنظمة للفعالية

شارك في 
الفعالية/حقق الهدف

تقدم بطلب الموافقة على 
ساعات العمل التطوعي عبر 

النظام اإللكتروني

تحقق من أن الجهة المنظمة للفعالية 
هي جهة معتمدة وموثوق بها

تقدم بطلب المشاركة عن طريق مسؤول 
العمل التطوعي في قسم الحياة 
الطالبية بال�ية

1

4

3
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فيما يلي دليل مختصر حول كيفية تقديم طلب العمل 
التطوعي في لكيات التقنية العليا.

مسار التطوع 8
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الفعاليات واألنشطة   
التي تنظمها لكيات 

التقنية العليا

المؤسسات الحكومية ،الشبه    
حكومية، الفرق التطوعية المعتمدة 
و فعاليات القطاع الخاص المجتمعية 

شرط أن تكون الفعاليات غير ربحية.

أنشطة التوعية   
الصحية واألنشطة 

االجتماعية والعلمية 
والبيئية

الفعاليات الثقافية   
والتراثية

المناسبات الوطنية  
الدورات والندوات   

اإللكترونية االفتراضية 
التي تنظمها لكيات 

التقنية العليا

فعاليات الخدمة العامة   
التي ينظمها مسؤولو 

العمل التطوعي في 
اللكيات )مثل برامج رعاية 
الحيوانات، أنشطة توزيع 

األغذية في المجتمع، إلخ.(
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األنشطة والفعاليات

التطوع اإللكتروني

9

10

يمكن للطلبة تقديم ساعات العمل التطوعي وخدمة المجتمع من خالل:

يحصل جميع طلبة لكيات التقنية العليا المشاركين في 
األنشطة والفعاليات المختلفة عبر اإلنترنت على منصة الحرم 

الجامعي الرقمي أو الجلسات/الندوات االفتراضية عن ُبعد 
على ساعات تطوعية ) وذلك بموافقة مسبقة من قبل إدارة 

النجاح ومشاركة الطالب(، وذلك وفقًا لما توصي به إدارة نجاح 
ومشاركة الطالب، بعد الحصول على موافقة مدير اإلدارة.
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لكي يتم احتساب ساعات العمل التطوعي المنجزة، يتوجب 
على الطالب/ة تعبئة “نموذج العمل التطوعي” واعتماده 

بالتوقيع والختم من منظم الفعالية.
على الطالب تقديم نموذج العمل التطوعي عبر 

المنظومة األلكترونية.
يقوم مسؤول العمل التطوعي في اللكية بمراجعة الطلب 

عبر البوابة اإللكترونية.

في حال اعتماد الطلب، يتم إضافة الساعات التطوعية إلى 
رصيد الطالب المطلوب إنجازه من أعمال تطوعية.

اعتماد الساعات المنجزة 

خدمات المنظومة اإللكترونية

11

12

يمكن للطلبة اآلن االستفادة من خدمات المنظومة اإللكترونية 
لبرنامج العمل التطوعي.

  يستطيع الطالب اآلن بسرعة وسهولة الحصول   
على خطاب رسمي لطلب العمل التطوعي عبر      

المنظومة اإللكترونية موجه ٕالى “من يهمه األمر” جاهز    
للتحميل ويحمل توقيعًا إلكترونيًا دون الحاجة للحضور     

الشخصي لتقديم الطلب.   

يمكن للطالب تنزيل نموذج العمل التطوعي وتقديمه     
للجهة التي سيقوم بالتطوع لديها.   

يمكن للطالب تقديم نموذج العمل التطوعي بعد      
اعتماده من الجهة التي قام بالتطوع لديها وذلك     
للتدقيق واعتماد الساعات من قبل ضابط العمل     

التطوعي.   

يمكن للطالب االطالع على عدد الساعات التي تم     
انجازها من خالل صفحة خدمات الحياة الطالبية - برنامج    

العمل التطوعي.  

يمكن للطالب تعديل طلبات التطوع السابقة غير     
المستوفية للشروط.  

برنامج العمل التطوعي 2023 - 2022░░░░░░░░	◼
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الزي المعتمد خالل أداء 
العمل التطوعي

13

يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي الوطني ومراعاة اإللتزام 
بالعادات والتقاليد الوطنية والتقيد بها باإلضافة الرتداء الزي 

الخاص بالعمل التطوعي )الصديري أو رباط الذراع( أثناء أداء 
العمل التطوعي.

يلتزم طلبة لكيات التقنية العليا بمدونة قواعد السلوك 
الطالبي في لكيات التقنية العليا “ميثاق الطالب”، وقواعد 
السلوك الخاصة بالجهة المستضيفة، باإلضافة إلى التوجيه 

رقم )21(/2015 بخصوص برنامج العمل التطوعي في لكيات 
التقنية العليا، وذلك في جميع أنشطة وفعاليات المشاركة 

والعمل التطوعي داخل لكيات التقنية العليا وخارجها.

ال يجوز ألي طالب في لكيات التقنية العليا أن ينخرط في أي 
نشاط يمكن أن يؤثر سلًبا على صورة وسمعة لكيات التقنية 
العليا أثناء مشاركته في فعاليات/ برامج التوعية والتواصل 

الخارجي مع المجتمع.
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فازت لكيات التقنية العليا بجائزة خليفة التربوية 
في دورتها الرابعة عشرة لعام 2021-2020 في 

مجال التعليم وخدمة المجتمع “فئة المؤسسات”. 

وتم إطالق جائزة خليفة التربوية بهدف إثراء 
الميدان التربوي، وتعزيز التفاعل ودعم تبادل 

المعرفة بين المساهمين والعاملين في هذا 
المجال محليًا وعربيًا ودوليًأ.

فاز طالب لكيات التقنية العليا بجائزة الشارقة 
للعمل التطوعي فئة طلبة الجامعات 

المتطوعين.

فازت لكيات التقنية العليا بجائزة عون للخدمة 
المجتمعية. 

جوائز العمل التطوعي 14

برنامج العمل التطوعي 2023 - 2022░░░░░░░░	◼
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\  Students information 

\  Student Name 
  Year 

  HID Number 
  Email Address 

  Program 
 - Academic Mentor 

 Volunteering Work Details 

  Organization name & address 

   Date 
  Starting Time 
  Ending Time 

  Claimed Number of Hours 

 
 
 
 
 

 Description of the Volunteer Role  

 The Organization Verification 

  Supervisor Name 
  Supervisor Designation 

  Contact Number 
  E-mail Address 

  Remarks 
  Signature and Official Stamp 

 For HCT Official Use 

  Verified by 
  Designation 

  Approved Number of Hours 

  Signature 

  Date 
 

. 

 
Volunteering Work Form 
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OUR NATION VALUES                      
VOLUNTEERING & 
COMMUNITY SERVICE

1

Real giving lies in making 
a difference in another 
person’s life, or the life of a 
community, or in the journey 
of a nation. That’s the 
meaning of real giving which 
I learnt from Sheikh Zayed."
H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime Minister of the United Arab Emirates, 
and ruler of Dubai.

Sons and daughters of Zayed, you are role models for the next 
generations of National youth to follow.

Contribute to the UAE Vision 2021’s “Cohesive society and 
Preserved Identity” through volunteering and service to your 
communities.

◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program
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OUR NATION VALUES                      
VOLUNTEERING & 
COMMUNITY SERVICE

HCT’S STUDENT 
VOLUNTEERING PROGRAM 

2

In alignment with the UAE Vision 2021 to enhance citizenship of Emirati 
youth, increase their involvement with their communities and to preserve 
a cohesive society, the HCT provides its students with a range of 
community service and volunteering activities. These activities aim to 
enhance cultural and social awareness among HCT students, lead them 
to undertake positive and effective roles in their societies and develop 
their personal skills and capabilities.

Participation in community service and volunteering is important for 
personal development and behavioral maturity, and for instilling national 
identity and social responsibility. Through these endeavors all Higher 
Colleges of Technology students contribute to the institution’s mission 
- to support voluntary initiatives launched by the government, and to 
connect with the local community.

As a result, 100 hours of volunteering work is integrated into the HCT 
curriculum as a compulsory graduation requirement for all students. 
It supports and encourages personal growth, self-confidence and 
behavioral maturity. It also promotes national identity, social responsibility 
and awareness, encouraging them to take positive and active roles in 
UAE society.

Volunteering work can be done through various ways, which help 
members of society, and are calculated at 25 hours per academic year, 
depending on the type of qualification being completed. All HCT students 
must complete a specific number of volunteering hours as a mandatory 
part of their graduation requirements, according to the following:

◼	░░░░░░░░2022-2023 Volunteering Program

7



◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program◼	 ░░░░░░░░

HCT VOLUNTEERING
BY THE NUMBERS

3

◼	 ░░░░░░░░

 Volunteering 
Hours by HCT 

Students

2,276,220

Total HCT Volunteering 
Hours Completed by HCT 

Students (as at 21-2020 AY)

Number of 
organizations 

working with HCT

519+

More than 519 Government, 
Semi-Government & Volunteering 

Teams Collaborate with HCT to Provide 
Students with Volunteering Hours.

 

Most Volunteering 
Hours by a HCT 

Campus

(AY 2021 / 2022) 

37,228

39,720Hours Hours

Hours

Hours

 Abu Dhabi Men's Campus

19,246
 Sharjah Men's Campus

61,473

65,895

52,755

 Dubai Men's Campus

Sharjah Women's Campus

Hours
 Fujairah Women's Campus

Hours

 Abu Dhabi Women's Campus
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HCT VOLUNTEERING
BY THE NUMBERS

OBJECTIVES OF 
VOLUNTEERING 

4

 Achieve the UAE 
Government’s vision to 
promote good citizenship

 Encourage UAE youth and 
community participation

 Create opportunities for, 
and encourage, UAE youth 
to participate in various 
international volunteering 
initiatives

 Promote awareness 
of students’ social 
responsibility through 
participation in community 
and volunteering projects

 Develop student loyalty, 
citizenship, and lifelong 
learning skills

 Prepare citizens to become 
positive and effective role 
models in society

 Enhance students’ 
integration and engagement 
with the community

 Enhance the connection 
between HCT, students and 
strategic partners. 

 Encourage students to give 
back to their communities. 

 Enrich students’ awareness 
of community services. 

 Supports personal growth 
and behavioral maturity.

 Enhance students’ 
national identity and social 
responsibility

 Establish multiple-level 
interaction and engagement 
between students, industry, 
alumni, strategic partners 
and all other stakeholders. 

 Develops high student 
engagement, satisfaction 
and commitment towards 
the community

 Enable active student 
life and vibrant student 
interaction with peers

 Enhance the innovation 
culture at HCT

◼	░░░░░░░░
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HCT VOLUNTEERING
POLICIES

ATTRIBUTES OF A VOLUNTEER

5

6

In accordance with the decision of the HCT’s Board of 
Trustees number (13/2/2015-2), all students enrolled 
in HCT must complete 100 hours of non-academic 
volunteering work and community service over four 
years, as a mandatory requirement for graduation.

Some of the most valuable attributes of a volunteer are following:

HCT
VOLUNTEER

COMMITTED

24

AVAILABLE

TRUSTED

PROACTIVE

ORGANIZED

ARTICULATE 

COOPERATIVE

◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program
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Contributes to 
community 

service

Boosts your CV

Increases 
self-confidence

Acquires new 
practical skills

Develops a sense 
of personal 

purpose in life

Enhances 
personal 

relationships

Helps to 
maintain 

physical and 
mental fitness

Increases access 
to new business 

options

Develops 
personal skills 

and talents Helps to build 
teamwork and 

team skills Provides 
non-mandatory 
work options

HCT VOLUNTEERING
POLICIES

ATTRIBUTES OF A VOLUNTEER

BENEFITS  OF 
VOLUNTEERING 

7

Volunteering work has important benefits for students, including 
development of their skills and professional performance, and service to 
their local communities. These vital benefits include:

◼	░░░░░░░░2022-2023 Volunteering Program
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HCT VOLUNTEERING
PROCEDURES

8
Here is a quick guide as to how to register for volunteering at HCT. 

Verify that the volunteer work time does 
not conflict with the daily class schedule2

Check the event details 
(day/date/time/supervisor/
role as volunteer)

6

Apply for approval of the 
hours of volunteer work 
through the HCT Portal

9

8

Apply to the 
organizer of 

the event
5

Participate in the event / 
achieve the goal

Fill in the HCT Volunteering form 
after completion of the event

7

Find opportunities 
for volunteering 1

Apply for participation through 
the Volunteering Officer in 
campus's Student Life office

4

3
Verify that the organizer of the 

volunteering event is government 
recognized and approved by campus

◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program
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HCT VOLUNTEERING
PROCEDURES

APPLICABLE  
ACTIVITIES AND EVENTS

ONLINE VOLUNTEERING

9

10

Students can complete volunteering hours and community 
service in a variety of ways designed to help others in the 
community, such as:

All HCT students who participate in different online activities 
on the Digi Campus Platform and online sessions/webinars, as 
recommended by the Student Engagement Department, will 
earn volunteering hours, with the prior approval of the Student 
Engagement & Success Department.

 Events and activities 
organized by HCT and 
campuses

  Online courses and 
webinars organized by 
HCT and campuses

 Public service events 
organized by Campus 
Volunteering Officers 
(animal care programs, 
community food 
distribution

 Initiatives by 
governmental institutions, 
semi governmental 
organizations, approved 
volunteer teams, and 
private sector community 
events, provided these 
events are not profitable.

 National events

 Cultural and 
heritage activities

 Health awareness activities 
and social, scientific, and 
environmental activities

◼	░░░░░░░░2022-2023 Volunteering Program
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APPROVAL OF 
COMPLETED HOURS

E-SERVICES PLATFORM

11

12

In order to credit the hours of volunteering work 
completed, the student must fill out the HCT 
Volunteering Form, and have it signed and stamped by 
the organizer of the event.

The student needs to submit the completed 
volunteering form to the volunteering officer in their 
campus Student Life office.

Campus Volunteering Officers will review the submitted 
applications on the portal.

If the application is approved, the completed hours will 
be added to the student’s volunteering records.

Students can now benefit from the volunteering e-services 
platform.

 The student can now quickly access his/her Official   
 Volunteering Request Letters online, addressed to   
 “To Whom It May Concern”, electronically signed &   
 ready to download, without need to apply in person.

 The student can download the volunteering form   
 and submit it to the organization for which he/she   
 volunteers.

 The student can submit the volunteering form after   
 getting approval from the organization for which he/  
 she volunteers, for verification and approval  of the   
 completed hours by the Volunteering Officer.

 The student can view the number of completed   
 hours through the Student Life services - Volunteering  
 Program page.

 Students can amend previous volunteer applications   
 that do not meet the conditions

◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program
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APPROVAL OF 
COMPLETED HOURS

E-SERVICES PLATFORM

All students are required to wear national dress and observe national 
customs and traditions. Volunteers must also wear any event specific 
items (vest, armband, etc.) while performing the volunteering work.

HCT students shall adhere to HCT Student Code of conduct; code of 
conduct mentioned by the host organization, Directive (21)/2015 HCT 
Community Service Program, in all community outreach engagement 
activities with internal and external stakeholders. No HCT student, 
shall indulge in any activity which can negatively affect the image 
of HCT while engaged in such community outreach & engagement 
activities/programs.

DRESS CODE & BEHAVIOR
DURING VOLUNTEERING WORK

13
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VOLUNTARY WORK AWARDS14
HCT won the 2020-21 Khalifa Award for 
Education (14th edition), in the category 
of Education & Community Service. 

The Khalifa Award for Education was 
created to enrich the development of 
education and to facilitate effective 
interactions between local, Arab and 
international contributors in that field.

HCT students won the Sharjah Award 
for Voluntary Work, in the category of 
Volunteer University Students. 

HCT won the Aoun Award for Community 
Services. 

◼	 ░░░░░░░░ 2022-2023 Volunteering Program
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 Students information  ة\بیانات الطالب

 Student Name  ة\اسم الطالب
 Year  السنة

 HID Number  الرقم الجامعي
 Email Address  البرید اإللكتروني

 Program  البرنامج
 Academic Mentor - المرشد األكادیمي

 Voluntary Work Details تفاصیل العمل التطوعي

 Organization name & address  اسم وعنوان الجھة المنظمة

 Date   التاریخ 
 Starting Time  وقت بدایة التطوع
 Ending Time  وقت نھایة التطوع

 Claimed Number of Hours  المنجزةعدد الساعات 

 وصف العمل التطوعي
 
 
 
 

 Description of the Volunteer Role  

 The Organization Verification اعتماد الجھة المنظمة

 Supervisor Name  اسم المشرف
 Supervisor Designation  المسمى الوظیفي 

 Contact Number  رقم التواصل
 E-mail Address  االلكترونيلبرید ا

 Remarks  مالحظات
 Signature and Official Stamp  التوقیع وختم الجھة المنظمة

 For HCT Official Use لالستعمال الرسمي
 Verified by  اسم المسؤول المدقق

 Designation  المسمى الوظیفي
 Approved Number of Hours  عدد ساعات التطوع المعتمدة 

 Signature  یع التوق

 Date  التاریخ
 

 .یجب أن یتوافق عدد الساعات التي یتم ادخالھا على النظام االلكتروني مع عدد الساعات الموافق علیھا في ھذا النموذجمالحظة مھمة : 

 نموذج العمل التطوعي
Voluntary Work Form 
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www.hct.ac.ae

800 MyHCT (800 69428)

The Campus of Tomorrow
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